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Ljubljana, 3. 2. 2020 

Spoštovani. 

Po odstopu predsednika vlade je država postavljena v politično nestabilen položaj, ki ne koristi 

nikomur. Še najmanj ljudem, ki bodo morali na nujne izboljšave v zdravstvu, nova neprofitna 

stanovanja, zakon o dolgotrajni oskrbi in preferenčni glas pri volitvah še naprej negotovo čakati. Tudi 

za stranko SAB se zdijo predčasne volitve najboljša izbira, je pa v zadnjih dneh postalo jasno, da v 

državnem zboru obstaja večja podpora nadaljevanju mandata.  

Toda izbira med zgolj dvema možnostma, tj. predčasne volitve ali vlada pod vodstvom SDS, ni v 

nacionalnem interesu. V nobenem od obeh primerov tudi ne bo prišlo do sprememb volilne 

zakonodaje, ki smo jo s podpisi sedmih od devetih parlamentarnih strank v zakonodajno proceduro 

vložili v petek. 

V SAB smo namreč prepričani, da brez sprememb volilne zakonodaje in uvedbe sistema 

preferenčnega glasu, ki bo državljanom omogočil več vpliva na to, kdo bo izvoljen poslanec, na 

naslednjih (predčasnih) volitvah ni mogoče pričakovati bistveno drugačne sestave slovenskega 

parlamenta. To pomeni, da se bomo po volitvah znova znašli v situaciji, ko bo parlament ponovno 

skoraj na polovico razdeljen med oba politična pola, večina strank in akterjev pa bo ostalo enakih.  To 

potrjujejo tudi raziskave javnega mnenja. Čaka nas torej zelo podobna sestava državnega zbora; to bo 

ponovno oteževalo sestavo trdne vladne koalicije na katerikoli strani političnega spektra in državo 

pripeljalo v politično situacijo, ki bo onemogočala izpeljavo nekaterih nujno potrebnih reform in 

zakonskih projektov. 

Zato bi vas želeli povabiti k skupnemu premisleku o tem, kakšne so možnosti, da predčasne volitve 

zamaknemo za toliko časa, da se sprememba volilnega zakona lahko sprejme. Ker mora med 

sprejetjem novega zakona in izvedbo volitev miniti vsaj nekaj mesecev, v obstoječih zakonskih rokih 

razpis volitev po novem zakonu verjetno ni mogoče realizirati brez osporavanja legitimnosti. K 

premisleku o možnosti oblikovanja take projektne vlade zato vabimo vse stranke sopodpisnice novele 



 
Zakona o volitvah v DZ RS, ki uvaja preferenčni glas in ukinitev volilnih okrajev ter tudi stranko Desus 

(zakon namreč potrebuje 60 podpisov). Stranke SDS, ki tak zakon od začetka odločno zavrača, k 

sodelovanju ne bomo povabili.  

Smiselnost resnega premisleka o taki pobudi pa je poleg sprejetja novele volilnega zakona tudi v tem, 

da bi lahko v vmesnem času sprejeli še nekatere nujne in v veliki meri že pripravljene zakone. Seznam 

teh zakonov je stvar nadaljnjih dogovorov in kompromisov, med njimi pa so med drugim zakon o 

dolgotrajni oskrbi (okvirno pripravljen), zakon o stanovanjski jamstveni shemi (pripravljen, rešuje 

problem najemanja kreditov mladih družin in prekarnih delavcev), stanovanjski zakon (pripravljen), 

zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (pripravljen) itd.  

V tem času je nujen tudi dogovor o akcijskem planu za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu (morda 

iskanje kompromisa med predlogom zdravniške zbornice in načrti dosedanje koalicije), zagotovitev 

neprekinjenega črpanja EU sredstev ter iskanje možnosti za realizacijo prenosa dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja (osnova za iskanje kompromisa bi bil predlog, ki ga je pripravil minister 

Šabeder). 

 

Spoštovani kolegi, 

preverjamo torej možnosti sodelovanja v novi sredinski koaliciji, ki bi si jasno začrtala cilje in jih v tem 

letu izpeljala. Vodenje te vlade (mesto PV)  bi morala prevzeti ena od strank z največ poslanci. 

V naslednjih dveh dneh vas bomo v tej zvezi kontaktirali glede vašega mnenja in možnosti pogovora, 

do takrat pa vas prosimo, da tej ideji namenite vsaj resen premislek.  

V upanju na konstruktivni odgovor vas lepo pozdravljam. 
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